
Bekendmaking van het voornemen opneming van het gegeven ‘opheffen

adres en vertrek uit Nederland’ in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Sittard-Geleen hebben op grond van artikel 2.22 Wet

Basisregistratie Personen (BRP) het voornemen om de adresgegevens in de BRP van de hieronder

staande perso(o)n(en) ambtshalve te wijzigen naar “vertrek uit Nederland”. Dit omdat niet is voldaan

aan de plicht tot aangifte van verhuizing(artikel 2.39 wet BRP) of emigratie (artikel 2.43 wet BRP). Ge-

noemde perso(o)n(en) zijn vanaf de datum waarop het voornemen bekend is gemaakt niet meer actueel

ingeschreven in Nederland. Dit kan nadelige gevolgen hebben (uitkeringen, ziektekostenverzekering,

toeslagen, aanvraag reisdocument/rijbewijs etc).

Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene Wet Bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om het besluit

ambtshalve opneming naar “vertrek uit Nederland” te publiceren als de bekendmaking niet kan geschie-

den door toezending aan belanghebbenden.

- De heer  P. Geurts,  geboren op  09-09-1972 ;

- De heer G.  Florack , geboren  op  24-03-1991;

- Mevrouw M.M.A. Vaassen,  geboren op 0 7-07 -19 64;

- De heer B.  Wu , geboren  op  15-08-1985;

- De heer F.  Atmaca , geboren  op  27-07-1985;

- Mevrouw M. Roberts, geboren  op  27-04-1991;

- Mevrouw B.E.  Herrmann , geboren  op  28-12-1974;

- Mevrouw Z.  Arrach , geboren  op  08-09-1988;

- De heer D.R. Schrijen, geboren  op  23-03-1972;

- Mevrouw D.R.  Nica , geboren  op  21 -04-1991;

- De heer R.K.  Singh , geboren  op  17-03-1985;

- De heer J.H. Kurvers,  geboren op 19-07-1983.

Wilt u uw zienswijze kenbaar maken?

Bent u het niet eens met dit voornemen? Dan kunt u binnen twee weken na publicatie van dit voornemen

reageren. Dat kan op verschillende manieren.

Schriftelijk

Stuur uw zienswijze naar:

Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen, Team KCC en Burgerzaken, T.a.v. Bevolkingscontrole,

Postbus 18, 6130 AA Sittard.

In uw zienswijze vermeldt u uw naam en adres, de datum van uw zienswijze, uw zienswijze en uw

handtekening. Zet op de linkerbovenhoek van de envelop ‘zienswijze vertrek uit Nederland’.

Persoonlijk

U kunt uw zienswijze mondeling kenbaar maken. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de bevol-

kingscontroleur via telefoonnummer 14-046.
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